Rezidentūros programos
pavadinimas

Rezidentų
skaičius

Įstaigos tinklapio ir naudingos
informacijos nuorodos

Kontaktiniai duomenys

https://www2.ligonine.lt/veikla/ligoninesstruktura/

kaciurin@ligonine.lt

https://www.apoliklinika.lt

alytus@apoliklinika.lt

https://www.anlig.lt

anyksciu_ligonine@anlig.lt

https://www.antakpol.lt/

personalas@antakpol.lt

https://www.birzuligonine.lt

birzu.ligonine@birzuligonine.lt

https://www.pylimas.lt/

viktorija.zukauskiene@pylimas.lt
nadezda.mockiene@pylimas.lt

https://www.sveikatoscentras-kaunor.lt

nijole.kliuciene@garliavospspc.lt

Kitos skatinamosios priemonės
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

Dermatovenerologija
Neurologija
Radiologija
Skubioji medicina

1
1
1
1

Skiriama vienkartinė išmoka pirmus tris mėnesius.
Alytaus poliklinika

Kardiologija

1

Šeimos medicina

3

Anesteziologija ir reanimatologija
Chirurgija
Kardiologija
Laboratorinė medicina
Neurologija
Oftalmologija
Radiologija
Skubioji medicina
Vidaus ligos

1
1
1
1
1
1
1
2
1

Kelionės išlaidų kompensavimas (jeigu atvykstama dirbti iš kito
miesto); 3 metus mokama vienkartinė išmoka po 5000 Eur.;
suteikiama socialinė pagalba įsidarbinant antrai pusei; suteikiamas
tarnybinis būstas; jaunoms šeimoms skiriama subsidija, paskola.
Anykščių rajono savivaldybės ligoninė

Kelionės išlaidų kompensavimas.

Antakalnio poliklinika
Vaikų ligos ir vaikų kardiologija
Ortopedija ir traumatologija
Šeimos medicina

1
1
1

Chirurgija
Fizinė medicina ir reabilitacija
Gastroenterologija
Geriatrija
Ortopedija ir traumatologija
Radiologija
Vaikų ligos

1
1
1
1
1
1
1

Biržų ligoninė

Skiriamos finansinės išmokos (ne mažiau 500 Eur per mėn.);
suteikiamas socialinis būstas.

Centro poliklinika
Šeimos medicina

2

Galimybė dirbti nuotoliniu būdu.
Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras

Šeimos medicina

2

Suteikiama pagalba įsidarbinant antrai pusei.
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https://www.vgmps.lt/

administracija@vgmps.lt

https://www.gspc.lt/

gspc@gspc.lt

https://www.ignalinosligonine.lt

daiva.vinogradova@ignalinosligonine.lt

https://www.ignalinospoliklinika.lt

arvydas.ramelis@ignalinospoliklinika.lt

https://www.joniskioligonine.lt

ligonine@joniskioligonine.lt

www.karpol.lt

vismantas.matulas@karpol.lt

https://www.kelmespspc.lt

info@kelmespspc.lt

https://www.kybartupspc.lt/

danguole.sutkaitiene@kybartupspc.lt

Alytaus
apskrities
S. Kudirkos
ligoninė
Greitosios
medicinos
pagalbos
stotis
Skubioji medicina

1

Grigiškių sveikatos priežiūros centras

Šeimos medicina

1

Ignalinos rajono ligoninė

Ortopedinė odontologija
Šeimos medicina
Vidaus ligos

1
1
1

Suteikiamas tarnybinis butas; suteikiama pagalba įsidarbinant
antrai pusei (jeigu antra pusė - sveikatos priežiūros specialistas);
suteikiamas darželis.
Ignalinos rajono poliklinika

Šeimos medicina

2

Vidaus ligos

2

Šeimos medicina

2

Suteikiamas būstas; suteikiama pagalba įsidarbinant antrai pusei
(jei antra pusė - sveikatos priežiūros specialistas), suteikiamas
darželis.
Joniškio ligoninė
Skiriama išmoka būstui įsigyti/būsto nuomos kompensavimas;
kelionės išlaidų kompensavimas.
Karoliniškių poliklinika
-

Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Chirurgija
Šeimos medicina
Vaikų ligos
Vidaus ligos

1
3
1
1

Suteikiamas apgyvendinimas; suteikiama socialinė pagalba
įsidarbinant antrai pusei; suteikiama pagalba ieškant darželio ir kt.
Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras

Šeimos medicina

1

Skiriama vienkartinė išmoka.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė
Fizinė medicina ir reabilitacija
Neurologija
Vidaus ligos

1
1
1

Chirurgija
Kardiologija
Neurologija
Vidaus ligos

1
1
1
1

Šeimos medicina

2

-

https://www.gargzdul.lt

info@gargzdul.lt

http://www.kretingosligonine.lt

info@kretingosligonine.lt

Kretingos ligoninė
Suteikiama pagalba įsidarbinant antrai pusei.

Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
Suteikiamas tarnybinis butas.

http://www.kupiskiopaspc.lt

pavaduotoja.medicinai@kupiskiopaspc.lt
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Dermatovenerologija
Geriatrija
Neurologija
Vidaus ligos

Šeimos medicina

Rezidentų
skaičius

1
1
1
1

1-2

Įstaigos tinklapio ir naudingos
informacijos nuorodos

Kontaktiniai duomenys

http://www.kursenai-medicina.lt

direktorius@kursenai-medicina.lt

https://www.kvedarnosambulatorija.lt

ambulatorija.kvedarna@gmail.com

Kitos skatinamosios priemonės
Alytaus apskrities
Kudirkos ligoninė
KuršėnųS.ligoninė
3 metus skiriama 8000 Eur finansinė parama įsiskūrimui
(numatoma, kad pasinaudojus parama reikia atidirbti 5 metus);
suteikiama pagalba įsidarbinant antrai pusei; suteikiamas darželis;
tarpininkaujama dėl mokyklos vaikams ir kt.
Kvėdarnos ambulatorija
Skiriama 15 000 Eur finansinė parama (išmokama per 3 metus);
suteikiama tarnybinis butas; kelionės išlaidų kompensavimas;
suteikiama pagalba įsidarbinant antrai puseii; suteikiama pagalba
dėl darželio.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
Anesteziologija ir reanimatologija
Vidaus ligos

2
2

Suteikiamas kvalifikacijos tobulinimas (mokymai, mokslinė veikla,
darbas su modernia įranga); suteikiama galimybė dalyvauti
projektinėje veikloje.

https://www.kaunoligonine.lt/studijos/

joana.dambrauskiene@kaunoligonine.lt

https://www.marijampolesligonine.lt

e.adaskeviciene@marijampolesligonine.lt

Marijampolės ligoninė
Akušerija ir ginekologija
Anesteziologija ir reanimatologija
Gastroenterologija
Kardiologija
Neurologija
Pulmonologija

1
1
1
3
1
1

Kelionės išlaidų kompensavimas.

Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras
Šeimos medicina

2

Skatinamųjų priemonių aprašas rengiamas.

https://www.marijampolespspc.lt

dzenita.sabasinskiene@marijampolespspc.lt

Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras
Šeimos medicina

1

Skatinamųjų priemonių sąrašas derinamas.

https://www.neringospspc.lt

info@neringospspc.lt

Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“
Fizinė medicina ir reabilitacija

3

Suteikiama pagalba įsidarbinant antrai pusei; laikino
apgyvendinimo suteikimas.

https://www.palangosgintaras.lt

diana.zeleniene@palangosgintaras.lt
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Alytaus
apskrities
S. Kudirkos
ligoninė
Regioninė
Mažeikių
ligoninė
*finansuojamų gydytojų rezidentų (pagal išvardintas rezidentūros programas) bendras skaičius - iki 3.
Chirurgija
Fizinė medicina ir reabilitacija
Gastroenterologija
Kardiologija
Laboratorinė medicina

1
1
1
1
1

Neurologija

1

Psichiatrija

1

Radiologija
Skubioji medicina
Vidaus ligos

1
1
1

https://www.mazeikiuligonine.lt/projekta
i/

Kompensuojamos įsikūrimo išlaidos; suteikiama pagalba
įsidarbinant antrai pusei; suteikiama pagalba ieškant ugdymo
įstaigos.

https://www.mazeikiuligonine.lt/wpcontent/uploads/2020/07/truksta2.pdf
https://www.mazeikiuligonine.lt/wpcontent/uploads/2020/02/specprof.pdf

personalas@mazeikiuligonine.lt

https://www.mazeikiuligonine.lt/wpcontent/uploads/2021/09/Nr.T1393Tvarka.pdf

Respublikinė Šiaulių ligoninė
Abdominalinė chirurgija
Akušerija ir ginekologija

1
3

Anesteziologija ir reanimatologija

5

Chirurgija
Dermatovenerologija
Endokrinologija
Fizinė medicina ir reabilitacija
Gastroenterologija
Laboratorinė medicina
Neurochirurgija
Neurologija
Oftalmologija
Psichiatrija
Pulmonologija
Radiologija
Radioterapinė onkologija
Skubioji medicina
Urologija
Vaikų chirurgija
Vaikų ir paauglių psichiatrija
Vaikų ligos
Vaikų ligos ir endokrinologija
Vaikų ligos ir nefrologija
Vaikų ligos ir neurologija

1
3
2
3
3
2
3
5
1
10
4
7
2
7
1
2
2
3
1
1
1

Suteikiamas nemokamas bendrabutis; skiriamos vienkartinės
išmokos; kelionės išlaidų kompensavimas.

https://www.siauliuligonine.lt

rolandas.burkauskas@siauliuligonine.lt
emilija.boguziene@siauliuligonine.lt
justinas.blieka@siauliuligonine.lt
jonas.lazauskas@siauliuligonine.lt
rolandas.burkauskas@siauliuligonine.lt
reda.macaitiene@siauliuligonine.lt
gitana.acute@siauliuligonine.lt
snieguole.valeckiene@siauliuligonine.lt
gitana.acute@siauliuligonine.lt
gintaras.makstutis@siauliuligonine.lt
deividas.stukas@siauliuligonine.lt
erika.galvanauskaite@siauliuligonine.lt
lina.kurtine@siauliuligonine.lt
ilona.pavlaviciene@siauliuligonine.lt
asta.zaliukiene@siauliuligonine.lt
jurate.jackeviciene@siauliuligonine.lt
aleksandras.petrauskas@siauliuligonine.lt
kazlauskaite.rolanda@gmail.com
aurimas.zibutis@siauliuligonine.lt
evelina.klepsyte@gmail.com
ilona.pavlaviciene@siauliuligonine.lt
margarita.valuniene@siauliuligonine.lt
margarita.valuniene@siauliuligonine.lt
margarita.valuniene@siauliuligonine.lt
margarita.valuniene@siauliuligonine.lt
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apskrities
S. Kudirkospriežiūros
ligoninė centras
RokiškioAlytaus
pirminės
asmens sveikatos

Šeimos medicina

2

Skiriama 18 000 eurų (neto) finansinė parama (per 5 metus
(įsidarbinus)); padengiama rezidento paskola; suteikiama pagalba
įsidarbinant antrai pusei; suteikiama pagalba ieškant gyvenamojo
būsto; suteikiamas darželis; garantuojamas lankstus darbo grafikas
ir puikios darbo sąlygos.

https://www.rokiskiopaspc.lt

d.kondratenkiene@rokiskiopaspc.lt

Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras

Šeimos medicina

2

Skiriama periodinė 3000 Eur išmoka (neatskaičius mokesčių), kuri
mokama kasmet, bet ne ilgiau kaip 5 m. Pirmoji 3000 Eur išmoka
išmokama ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo įsidarbinimo dienos.
Suteikiama ne didesnė kaip 15000 Eur vienkartinė išmoka, jei
perkamas gyvenamasis būstas (įsipareigojama dirbti įstaigoje ne
trumpiau kaip 5 m.). Kelionės išlaidų kompensavimas (jei
gyvenama už Skuodo raj. ribų).

info@skuodopspc.lt
https://www.skuodopspc.lt
v.kiguolis@skuodopspc.lt

Šeškinės poliklinika
Dermatovenerologija
Kardiologija
Neurologija
Oftalmologija
Šeimos medicina

1
1
1
1
5

-

1

Kompensuojama būsto nuomos dalis; skiriama parama būsto
įsigyjimui.

https://www.poliklinika.lt

linas.juozulynas@poliklinika.lt

https://www.siauliai.lt
https://www.siauliupoliklinika.lt

kristina.strupiene@siauliai.lt
danute.simkute@siauliupoliklinika.lt

https://www.silalespspc.lt

info@silalespspc.lt

https://www.silalesligonine.lt/administra
cine-informacija/darbo-pasiulymai

info@silalesligonine.lt

https://www.reabilitacija.lt

info@reabilitacija.lt

Šiaulių centro poliklinika
Oftalmologija

Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras
Šeimos medicina

1

Kardiologija
Skubioji medicina

1
1

Taikomos skatinamosios priemonės pagal konkretų susitarimą.
Šilalės rajono ligoninė
Skiriama vienkartinė išmoka.
Valakupių reabilitacijos centras

Fizinė medicina ir reabilitacija
Vidaus ligos

1
1

Suteikiamas nelaimingų atsitikimų draudimas (visą parą).
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Alytaus
apskrities
S. Kudirkos
ligoninė
Vilkijos
pirminės
sveikatos
priežiūros
centras

Šeimos medicina

2

Skiriama 15883 Eur kasmetinė išmoka pirmus tris metus
(išskaičiuojant GPM), išmokant gydytojui ne mažiau kaip 5000 Eur;
skiriama ne daugiau kaip 10000 Eur kasmetinė stipendija (skirta
rezidentūros studijoms ir stipendijai apmokėti pagal rezidentūros
išlaidų sąmatą).

https://www.vilkijospspc.lt

dainorakudzinskiene@gmail.com

https://www.vmkl.lt/

info@vmkl.lt

https://www.vrcp.lt

daiva.kubaitiene@vrcp.lt

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Neurochirurgija

1

Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Šeimos medicina

1

-

